
Protokoll från Svenska
Hembryggareföreningens (SHBF)

årsmöte 970523

§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades ca 18.20 av Kenneth Johansson som hälsade alla hjärtligt
välkomna till SHBFs årsmöte och efterföljande medlemspub på
Kungsholmens Kvartersbryggeri  (KKB)

§2. Godkännande av kallelseförfarandet.
Mötet godkännde kallelse förfarandet.

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till ordförande för mötet valdes Kenneth Johansson och till sekreterare
valdes Jessica Heidrich.

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bengt-Ove Thegius samt Peter
Högström.

§5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 1996.
Efter en viss stagnation i ekonomin 1995 och i början av 1996, så har nu
den trenden brutits. De senaste 12 månaderna har det gått mycket bra för
föreningen.  Medlemsantalet har ökat kraftigt. Vi är nu uppe i c:a 550
medlemmar, en ökning med runt 20% på ett år vilket är mycket positivt.
Ekonomin är just nu mycket god, med en bra kassa samt kontroll över
utgifterna.

Vi har arrangerat fyra tävlingar under 1996: real ale altbier, julöl, och SM
i Hultsfred, samt varit med på Stockholm Beer Festival . Dessutom har vår
web kommit igång, och vi har hållit en del kurser. Vi har dock varit lite
osynliga i massmedia, vilket vi hoppas kunna förbättra under kommande
år.

Bryggarklubbar:
Kontakterna med bryggarklubbarna är goda. Idag har vi kontakt med
bryggarklubbar i Östersund, Örebro, Göteborg , Nynäshamn och
Stockholm. Men hur är det med resten av landet ? Det finns säkert en hel
del klubbar och föreningar ute i landet. Arbetet kommer att fortsätta med
kontakter mot bryggarklubbarna.



Hembryggaren:
Tyvärr lyckades vi inte få ut fyra tidningar under 96. Problem med tillgång
till utrustning gjorde att vi inte kunde göra nummer 4/96. I gengäld blev
1/97 ett desto bättre nummer. Dessutom har redaktören Bosse Belin sparat
en hel del pengar åt föreningen genom att utnyttja de kontakter han har
inom tryckeribranschen. I början av 1997 köpte vi in utrustning för att
säkerställa utgivningen av tidningen.

Utlandskontakter:
Det arbete som förra ordföranden Håkan Lundgren lade ner på att skapa
utländska kontakter har styrelsen prioriterat ned, på grund av att Sverige
är den viktigaste marknaden för Svenska Hembryggareföreningen. Om vi
lyckas behålla den goda ekonomin och medlemsantalet fortsätter att öka
kan vi åter börja agera mot t.ex. amerikanska hembryggareföreningen
AHA samt holländska och tyska bryggarklubbar som vi tidigare haft en del
kontakter med.

Föreningsarbetet:
Vi börjar snart nå en gräns för att hantera det löpande arbetet på frivillig
basis. Troligtvis ligger gränsen runt 1000 medlemmar. Antalet medlemmar
börjar snart bli så pass stort att vi kanske måste titta på att betala för vissa
tjänster såsom medlemsregister hanteringen och kassörens arbete. Det går
dock fortfarande att sköta föreningen på ideell basis, men dock under
förutsättning att tillräckligt många vill arbeta aktivt inom SHBF.

Inför förra årsmötet avgick fyra personer från styrelsen. Endast två av
dessa poster ersattes av Kenneth Johansson och Robert Bush Sjöbom.
Detta har inneburit en högre belastning på styrelsen. Inför årmötet behövs
minst fyra nya personer väljas in i styrelsen för att föreningen ska fungera.

§6. Kassörens ekonomiska berättelse för 1996.
Ingvar föredrog årets bokslut som visar lysande siffror tack vare bla
1) Minskade kostnader för layout, rippning, bilder mm (normalt betalar vi -
men nu har Bosse ordnat det till stor del gratis genom eget arbete - tack
Bosse)
2) Endast tre i stället för fyra tidningar trycktes (sorgligt men sant -
resultat effekt +15 000)
3) Medlemsantalet har stigit mycket tack vare vår nya hemsida
http://www.shbf.se (tack Lasse Stjernestam).
4) SM i Hultsfred ca +9 6000 (tack SM General Anders Lagerman och
sponsorerna Åbro Bryggeri och Humlegårdens Ekolager).
5) Kursverksamheten ca +2500 (tack Charles för dessa naggande goda och
hårt ihopslitna sekiner)



6) Tävlingsverksamheten har varit ovanligt omfattande och varje
evenemang har inbringat mellan 2 000-4 000 - totalt +14 800kr jämfört
med +200kr 1995! (Tack Jesper, Leif, Kenneth m fl)

Bokslutet i korthet                                         
Intäkter 148 873kr
Kostnader inkl. periodiseringar) 96 130kr
Årest resultat (vinst) 52 742kr
Eget kapital (970101) 67 079kr

Till detta kommer att SM 1997 gav ett mycket bra resultat, varför
föreningens ekonomi är bättre än någonsin.
Dessutom vill vi passa på och tacka några av våra många generösa
sponsorer - Åbro Bryggeri (SM96), Tärno Säteri (SM97), Akkurat ,
Humlegårdens Ekolager m fl.

§7. Revisorns berättelse för 1996.
Fredrik Eriksson meddelade via fax, uppläst av Ingvar Rizen, att han vid
revideringen funnit föreningens räkenskaper i korrekt ordning och förda
enl. god redovisningssed och yrkade därmed att styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet för förflutet räkenskapsår.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 1996.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§9. Stadgeändring, styrelsen föreslår att paragraf om förhållningssättet
gentemot Svenska Ölfrämjandet (SÖL) stryks ur stadgarna.
Efter vissa diskussioner om vad paragrafen egentligen innebär och
klargörande från Kenneth Johansson , som påpekade att detta ej skall ses
som ett  upphörande av samarbetet med SÖL utan endast en praktikalitet
vid årsmötesförhandlingar att inte behöva ta upp §15 nedan, så röstade
mötet för paragrafens strykning ur SHBFs stadgar.

§10. Medlemsavgift för kommande år (1997).
Styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift (140kr/år) möttes av ett
motförslag från mötet på en höjning på 10kr till 150kr/år. Efter votering
26-15 antogs styrelsens förslag på 140kr för kommande år dvs 1997.

§11. Medlemsavgift för personer som inte bor i Sverige.
P.g.a. extra utgifter för porto och växlingsavgifter etc för medlemmar som
ej bor i Sverige (SHBF har bl.a. medlemmar i Norge, Finland, Irland och
USA) föreslog styrelsen en avgift på 100kr utöver medlemsavgiften dvs
240kr/år. Mötet antog styrelsens förslag på 100kr extra avgift för
medlemmar boende utanför Sverige.



§12. Val av styrelseledamöter för ett år.
Valberedningen föreslog Peter Högström, Stefan Hedrén, Anders Lundkvist
samt Jessica Heidrich som nya styrelse ledamöter.
Omval av Kenneth Johansson, Bosse Belin och Charles Cassino.
Styrelsesuppleanter Robert Buch-Sjöbom och Mikael Baudin.
Mötet antog valberedningens förslag och valde ovanstående personer till
styrelseledamöter/suppleanter för ett år.

§13. Val av revisor samt revisorsuppleant för ett år.
Valberedningen hade inga förslag på revisor eller revisorsuppleant. Mötet
föreslog Svante Ekelin som revisor vilket han accepterade dock kunde
ingen revisorsuppleant väljas varpå mötet gav styrelsen i uppdrag att vid
behov utse en revisorsuppleant.

§14. Val av två valberedare.
Svante Ekelin samt Ingvar Ritzen utsågs till valberedning till nästa
årsmöte.

§15. Förhållningssätt gentemot SÖL.
Samarbetet med SÖL skall fortsätta och framför allt skall
informationsutbytet förbättras så att evenemang etc inte krockar till
nackdel för båda föreningarna.

§16. Övriga frågor.
En representant från SÖLs styrelse föreslogs att bjudas in på  SHBFs nästa
möte för att öka informationsutbytet, Peter PEA Andersson som var
närvarande föreslogs som representant.

Kenneth väckte frågan och undrade vad mötet ansåg om värdet av
"småtävlingar" typ Altbier/Pilsner/Julölstävlingarna etc. Alla ansåg att
tävlingarna är ovärderliga av ett flertal olika anledningar bl.a. är de ett
bra sätt för folk som inte brygger själva  att få smaka på ädla drycker av
yppersta klass, bra sätt att värva flera medlemmar, öldomarna får
välbehövlig träning, bryggare får träffa andra bryggare  etc etc . kontentan
av det hela kan  nog sammanfattas i det faktum att flera typer av tävlingar
efterlystes, se nedan.

Förslag framkom att statusen på extraktbryggning borde höjas t.ex. med
hjälp av en extraktbryggdsklass i SM eller en  nybörjar/extraktbryggds-
tävling. En sponsor, Bosses Bodega, anmälde sig redan på sittande möte
för sponsorpriser i en ev extraktbryggdstävling .



Förfrågan ang. "familjemedlemskap" väcktes med tanke på att det i onödan
skickas dubbla tidningar till en del adresser, Bosse Belin föreslog då att
eftersom det är en så ringa kostnad för föreningen att skicka tidningen när
den väl är tryckt  att den extra tidningen borde användas som
intresseväckare för föreningen och t.ex. ge den till en kompis eller lägga ut
den i fikarummet på jobbet.

§17. Mötets avslutande.
Mötet avslutades av Kenneth som tackade avgående kassören Ingvar
Ritzen för de senaste 4 årens slit med föreningens ekonomi som han nu
överlämnar med det mest positiva bokslutet i föreningens historia!

Mötet tackade därefter Kenneth Johansson med en lång och varm applåd
för det enorma arbete som han med envis beslutsamhet  lagt ned på
föreningen. även när det sett som mörkast ut under året som gått.

Därefter tog Jesper Schmidt, en av bryggmästarna på Kungsholmens
Kvarters Bryggeri, över och förevisade bryggeriet för alla intresserade och
frågvisa hembryggare som sedan lät sig väl smaka av  den både goda och
vackert uppdukade buffén som Bosse och Lisbeth fixat, samt lät sig  även
väl smaka av den generösa utskänkningen av både filtrerat och ofiltrerad
Lungrens Lager samt KKBs nya Kryssaröl.

Vid protokollet Mötets ordförande
    970524

Jessica Heidrich Kenneth Johansson

Justeras Justeras

Peter Högström Bengt-Ove Thegius


